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Capkria

BeKmrKmlplm

Geopmd:

ma. t/m vrij. van

12.00-±24.00uur

zat. &'zon. van

13.00-±02.00uur

Reizer Karelplein 34

6511 NC Nijmegen

Tel,: 024^323 43 07

Broodjeszaak

"De Regenboog"

Een brood voor de
iunch?

BestBl dan voor

11.00 uur

voor bezorging.

Overschiestraat t72

1062 XK Amsterdam
Telefoon: 020-61 70253

Boulevard 67
2226 AE Katwijk

Telefoon: 071-4077147

SNOCKDAR

SNCKKK

Oude Markt 28

7511GBenschede

Tel.: 0534300494

kan de Kirk

Sibberkerksiraat 46

630] Valkenburg

Tel: 043-601 56 09

Musk Company Internationaal

TIM
in words, in music

i\V

193M945

Anti-discriminatie CD
'De les van gjsteren moet een
duidetijk aaawezig signaal

voor de ioekomst blijven en

om nieuwe fouten en herhalin-

gen te voorkomen, moet
iedereen waak^aam blijven

voor de toBkomsl. Wat glste-

ren waar was, kan morgen
opnieuw waarheid zijn en zij

die weten en beseffen, staan
zoveel sterker om toekomsti-

ge gevaren af te wijzen. Chur-
chill zelf schreef zjjn kleinzoor

sens, dat hjj geschiedenis

moest leren, want anders kan

hij het heden niet begrijpen en

dat geldt voor iedereen nog
steeds. Eelere kennis ;s beter

begrip en beter begrijpen is

het voorkomen van vooroor-

delen en het vookomen van

racisme.' Jan van den Witt^n-

boer

uit da bundel die is uitaeaeven

ter gelegenhefd van die mani-
festatie Toferantte in Mienlo' -

1 996 georganlseerd door
Baha'i Gemeenschap Mierlo

Jongerencentrum Poervoe

Vl'uc htelingenwerk/Stic hting

Welzijrsbevoniering Mierlo Met medewerking van de Gemeente rviJerJo

Orssniseeft u we/m$ (yemmten met

ouder&i en mil u damoof een bijiondei

ptofessioneden sitjtfol seze/sc/up boekenf

Hierbij presenteerikumetgenoegen hetRletwijk Ensemble, een
professioneel ensembte dat sfe^vdlle optredens verzorgt In de
bijzondere Cafe-Chaniant strji. Door de uitgebrelde repertoire-

keianberrjarenlangesamenwerkingkanhetRietwijk Ensemble
voor de meest uitecniopende gelegenheden worden ingezet.

Het ensemble bestaaturtizangeres, contrabas, piano, slagwerK-

Het ensemble heeft een spe-
ciaal programma voor oude-
ren waarmee het al vele jaren

succes boekt in de diverse

ouderen-

centra in

het land,

Dit pro-

gramma
kan
geheeJ

aan uw
wensen

Bert Staots worden

aange-
past, met
bijvoor-

beefd

Indone-

slsche

liedjes.

Enkele

andere

mogelijk-

heden ziJn: Feestavond,
Receptle, Openingen, Jubi-

leum. Hetensembtetreedta.a.
op tn de stijien: Ja^zy, Easy

Ll&tening

of dans-

muziek.

Ik hoop li

hiemnee

voldoen-

de te heb-

ben geJn-

formeerd

en vooral nieuwsgierig ge-

maakt te hebben naar wat het

Rietvifijk EnsertibJe voor u kan

hetekenen.

U kunt mrj bereiken op di t/m
vrij van 10.00-16.00 uur.

Leo Gou<ti1aafi

Richard Wanf^rs

Met
vriende-

lijKe


